
Csodás hatásokat üveg- és porcelántermékeken Window
Style Design készletekkel készíthetünk. Festéket, sablont és
leírást már tartalmaz a készlet, már csak azt kell eldönte-
nünk, hogy mit szeretnénk dekorálni. Ezek a csodás mécse-
sek kiválóan alkalmasak karácsonyi ajándéknak. 

1 Húzzuk le a fóliát az öntapadó
sablonról, helyezzük rá a mécsesre
és nyomjuk jól rá. Vegyünk fel egy
kis hófehér festéket a festőszi-
vaccsal. Tupfoljuk rá vékonyan a
motívumra, így érhetünk el egy
decens hátteret. Ezután húzzuk le
azonnal a sablont. Tisztítsuk meg
vízzel, majd egy szöszmentes
pamutkendővel tupfoljuk szárazra.
Őrizzük meg a sablont a tartófólián.
2 Hagyjuk száradni kb. 10 percig a
festéket, majd újra felragaszthatunk
egy sablonmotívumot. Ezúttal a fes-

téket sűrűn vigyük fel spaklival. A
festékeket közvetlenül a sablonon
is összekeverhetjük egymással vagy
egymásra rakhatjuk a sablonokat.
Ezután húzzuk le azonnal a sablono-
kat és tisztítsuk meg a fent leírtak
szerint. Hagyjuk a festéket megszá-
radni. 3 Most mártsuk bele a spakli
hegyét a sötétpiros festék  üveg csé -
jé be és a mécses talpára nyomkod-
junk rá körbe színes pontokat. 4 Vé -
gezetül tegyünk egy kis arany színű
díszítő granulátumot a mécsesbe és
díszítsük teamécsessel. 

SZERSZÁMOK
Festőszivacs 
(Cikkszám 2359) lásd főkatalógus 2012 / 13  364. oldal

Szöszmentes pamutkendő
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WINDOW STYLE

Előkelő 
mécsesek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-10

ALAPANYAG
Window Style Design készlet 
téli varázs  - HOME DESIGN

Window Style a klasszikus 
Window Color nemesítése. 
A pasztóz sablonfesték a gyors és stílusos
megoldás ablaküvegekre, csempékre, min-
den más üvegfelületre és porcelántermékre,
valamint síma műanyag felületre. A festék
vízbázisú, egymással keverhető, fényhű, 
törlésálló és rétegvastagságtól függően át -
látszó vagy fedő. A száradás után a festék
törlésálló és könnyen leoldható.

Tartalom:
● 4 Window Style sablonfesték tubusban 

50 ml (hófehér, sötétpiros, irizáló csillám 
és csillogó arany)

● 2 Window Style Design sablon DIN A4
● 1 műanyag festőkés 
● 1 leírás

22011 per készlet..........................5.430,—

Mécses

Dekoratív 
mécses üveg-
ből, jó az álló-
képessége.

Üvegvastagság: kb. 1 mm

Méret: Ø kb. 7 cm, magasság: kb. 8,5 cm
7834 per db ....................................420,—

12 db-tól ................................400,—
96 db-tól ................................370,—

Méret: Ø kb. 9 cm, magasság: kb. 12 cm
78348 per db ....................................680,—

5 db-tól ..................................660,—
48 db-tól ................................600,—

Díszítő granulátum
(Cikkszám 7840.. fényes arany-18) lásd FK 2012 / 13  455. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211, 8212) lásd főkatalógus 2012 / 13  190. oldal


